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README B15a – Boekhouden – d.d. april 2019 
 

 

 

NIEUW: óók afschrijven nu volautomatisch!  

Ook de afschrijvingen kunnen nu volautomatisch worden geboekt! Wanneer u de afschrijvingen verwerkt zoals u 

dat tot nu toe gewend bent en de vraag “Automatisch activeren” bevestigt, zullen daarna de afschrijvingen 

volautomatisch worden geboekt: dus zónder dat u nog hoeft te kiezen voor “afschrijvingen boeken”. Dat doet 

CASH op de door u ingevoerde wijze op de dag dat de door u gekozen periode begint, op het moment dat u de 

administratie verlaat.  

 

 

 

Het activeren kunt u ook instellen bij Financieel > Instellingen > Automatische processen. Wanneer u werkt met 

de ‘Bankenkoppeling’ is het zelfs niet eens meer nodig om de administratie te openen en te sluiten. 

 

TIP: Het is aan te raden om zover mogelijk ‘bij’ te zijn, alvorens u kiest voor deze activering. Het verslag van de 

afschrijving, met daarbij het berekende afschrijvingsbedrag, wordt vanaf nu altijd bij de boeking opgeslagen 

onafhankelijk van de automatische activatie. 

 

 

NIEUW: doorzoomen vanuit overzichten 

In de volgende overzichten is ook de mogelijkheid om door te zoomen naar het oorspronkelijke boekstuk 

mogelijk gemaakt: Openstaande posten, Openstaande posten historisch, Historisch overzicht,  OB-aangifte pro-

forma met specificatie, Dagboekoverzicht en WKR-rapportage. 

Wanneer meerdere mutaties op hetzelfde factuurnummer werden gedaan, worden deze in een apart overzicht 

getoond mét de mogelijkheid om door te zoomen 
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Buitenlands betalingsverkeer  

Per 1 mei 2019 stopt de Rabobank met het ondersteunen van het BTL91-formaat. Dit wordt vervangen door het 

Generic Payment File (PAIN.001). Vul bij de relatie, via F8 Menu > Diversen > Ge-neric Payment, de benodigde 

extra velden aan evenals bij de eigen buitenlandse bankrekeningen, via Betalingsverkeer > Instellingen > Generic 

Payment. Het betaaladvies blijft hetzelfde, maar om te betalen kiest u bij de Rabobank voortaan Aanmaken 

opdracht Generic Payment. 

 

Verkoop E-facturen : “extern relatienummer” in onderhoud relaties 

Nieuw in de functie Onderhoud Relaties is het Extern relatienummer. Deze rubriek is specifiek bedoeld om UBL-

verkoopfacturen op debiteurennummer te matchen die in een ander (branche)pakket met een ander nummer 

zijn aangemaakt. Als deze rubriek is ingevuld, gaat het voor op het reguliere relatienummer. 

 

FORMULIEREN 

- Nieuwe rubriek voor het e-mailadres 

Op te mailen formulieren zoals facturen, aanmaningen, verkoop- en inkooporders kan een rubriek worden 

gebruikt om in de kop het e-mailadres te tonen van de ontvanger. 

 

 

- NIEUW: uw bedrijfslogo in de begeleidende mail 

In het begeleidende e-mailbericht bij aanmaning, factuur of offerte kan uw bedrijfslogo worden getoond. U 

geeft de link op van de URL die verwijst naar de afbeelding van uw bedrijfslogo op uw website. Zet deze 

tussen { }, zoals bijvoorbeeld: {https://www.cash.nl/logo.jpg}. De afbeelding (.jpg of .png) wordt dan in de e-

mail weergegeven in de opgegeven hoogte en breedte. Daarbij kan nog een URL worden opgegeven, waar 

de ontvanger op terechtkomt als hij op het logo klikt. 
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- Bij de blokmethode ook €-teken mogelijk 

Vanaf nu kan ook via de blokmethode het valutasymbool € worden gekozen in plaats van EUR, als dit ook zo 

ingevuld is bij de valutacode.  

 

 

 

 

 


